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FOR SVERIGEDEMOKRATERNA
Dals-Ed, Stockhol~ södra, Jönköping,
Växjö, Norrtälje, Or~bro ...
Den 27110höll Sverigedemokraterna möte i Dals-Ed. På
initiativ av några lokala fosterlandsvänner arrangerades
ett möte för att Sverigedemokraterna skulle bilda kommunförening där.

papper eller utan identitetshandlingar. Det har nu gått så långt
att vårt eget svenska folks framtid
är allvarligt hotad. Den traditionella kristna kulturen i Sverige är
också hotad, och än värre är det
att kyrkans eget folk bidrar till att
stärka dominansen av främmande
folk och religioner. Vi har fått nog!
SD skall kämpa för svenskarnas
rätt till sitt eget land.

SD:s talesmän Anders Klarström och Madeleine Larsson var
på plats och nästan 100 personer
kom till mötet. En stor del av mötesdeltagarna var ungdomar, som
fått nog av de etablerade partiernas vanst)'!.e.
Overallt i Sverige
bygger man s.k. flyktingförläggningar där
man inhyser människor
från
tredje
värden;
människor
från helt främmande
kulturkretsar. De är
ofta muslimer eller
lyxflyktingar
som Möteslokalen var så full att ett tjugotal inte fick
tagit sig hit på falska plats.

Kommunförening
bildad i Norrtälje

• kommunal service åt
svenskarna i första hand!
• Norrtälje måste bevara
sin idylliska särprägel.

Den hittills så svenska
kommunen Norrtälje har
också drabbats av de internationalistiska
virvelvindar som tyvärr sveper
in över vårt land. Reaktionen mot flyktingmottagandet i Norrtälje blev
mycket stark, och trots
protestlistor
och andra
aktioner tog det tid innan
patriotismen tog sig poli- Möte med SD-Norrtälje
tiska uttryck.
Det krävdes att några få
men engagerade och ansvarsfulla män anslöt sig
till SD och sedan dröjde
det inte länge innan
kommun fick sin egen
SD-förening.
Norrtälje
borna kan tacka Torbjörn
Larsson och andra Norrtäljebor för initiativet och
nu återstår en kampanj
för att nå fullmäktige
1991. Vi önskar dem
lycka till!
Intresset för SD's produkter var stort

Har SD bytt adress?
Sverigedemokraterna har nu två
adresser i Stockholm och det går
bra att använda båda, men vi
ser helst att 20085 används i
första hand. Den når oss snabbare. Både tel 08-641 20 11 och
08-825767 går att använda, men
641 20 11 kommer senare att bli
vår huvudlinje
med växel.

Finns det ingen kom·
munförening i Din
kommun?
Kontakta riksorgani·
sationen 08·641 20 11,
så hjälper vi dig att
komma igång.

Nya lögner från TT
Den 19 november gick TT ut med ett meddelande till alla svenska tidningar där man påstod att Sverige demokraterna skall
åtalas för hets mot folkgrupp. Från måndag kväll den 19 november till tisdag morgon gick såväl riksradion som vissa lokalradiostationer ut med det falska meddelandet. Flertalet svenska
morgontidningar återgav också TT-meddelandet i sin helhet, där
man citerade uttalanden i ett närradioprogram i Stockholms närradio, bl a följande: "Frys ut alla svenska kvinnor som springer
med afrikaner och muslimer". Det visade sig genast att citatet
var hämtat ur ett program från Stockholmskanalen, som sänder
i stockholms närradio och i vaIje program går emot den fOrda invandringspolitiken. Det är inte första gången TT vinklar, ljuger
eller slarvar med uppgifter om nationella grupper i syfte att
skada dessa. Efter påstötningar till TT fick vi dem att sända ut
en dementi till alla tidningar, men dementin var mycket kort och
inte särskilt tydlig.

Annonsförbud i DN
När Sverigedemokraterna försökte få in en annons för partiet i
Dagens Nyheter blev det stopp. I annonstexten förklarade vi att
vi ville återupprätta den svenska nationalandan och detta accepterade inte DN. Efter att ha skickat in ett nytt "mjukare" fOrslag
fick vi återigen nej. Ingen yttrandefrihet där inte!

Sverigedemokraternas
kamratförening bildad
Inom Sverigedemokraterna finns det nu en förening (SDKF) för
Dig som vill att vi skall ha det lite festligt ibland. Bara medlemmar i SD kan bli medlem i SDKF. Det blir fest, eventuellt i kombinerad med en utflykt, minst ett par gånger om året, troligen
juni och december. Medlemsavgiften är en engångsavgift på 300
kr och gäller så länge Du är medlem i SD. Sätt in 300 kr på 23
45 65 - O och skriv Medlem i SDKF på talongen. Ett inplastat
medlemskort kommer sedan på posten.
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STOD VALFONDENI
PENGAR
""
AR DET DRIVMEDEL
""
SOM VI BEHOVER
""
FOR ATT KUNNA DRIVA
EN EFFEKTIV VALKAMPANJ
""

DITT STOD TILL
SO
••
KAN AVGORA
VALKAMPANJENI
STÖD SVERIGEDEMOKRATERNA
MED ETT EKONOMISKT BIDRAG.
REDAN I DAG BEHÖVER VI DITT
STÖD!
I MORGON KAN DET VARA FÖRSENT!

[POSTGIRO 23 45 65·

O)

Möte i Växjö den 17 november
Ola Sundberg var riksorganisationens representant när Sverigedemokrater i Växjö höll möte. Mötet syfte var att stärka kontakterna
mellan medlemmar och sympatisörer lokalt och förbereda ett kommunalt valdeltagande. Mats Jonasson är SD's lokale representant,
som också fått in flera fina insändare om partiet i lokalpresssen.

Möte i Jönköping och Solna/Sundbyberg
Den 24 november hölls möten i Jönköping och Solna/Sbg. På mötet
i Jönköping fanns Madeleine Larsson och Ulf Stehr som beskrev .
partiets verksamhet för de närvarande. Mötet var det första i Jönlöping och skall följas upp av fler. I Solna/Sbg höll man ett uppföljningsmöte för att planera kommunföreningens aktiviteter och
kommande verksamhet. Intresset för SD är mycket stort i Solna en
kommande valkampanj kan ge gott resultat om SD når ut till tillräckligt många.

Videoinslag efterlyses. Fredagen den 23 december var

SD återigen med i Västnytt. Vi har varit med i flera lokala TV-program, men
tyvärr saknar vi en del sådana inslag i vårt videobibliotek.Vi vore därför
tacksamma om de som har inslag om SD skickade videokopior till oss.
Nu igen ...

WO~O [N]@&\[1\j]~OO~[R]~[P)

för hela familjen
Lördagen den 22 december mellan kl 10 - 16 är det dags
igen. Tor Hielpes! w~!%~[fi)@@lJi7i)@[J!%[fi)@@] med ett vimmel av
hantverk, järn-smide, gyckel, djur, eldar, mat, dans,
musik, idrotter och annat som hör ihop med en midvinter
för 1000 år sedan. Plats: Karl Johans Torg vid Slussen.
På eftermiddagen och kvällen inbjuder Utgårda-Loke till
julgille där vikingar och valkyrior trängs med jättar och
troll kring mumsig mat, varm öl och mjöd. Musiker, magiker och leksyningsmän tävlar om uppmärksamheten. Biljett till julgillet kan köpas på Svarta Fåret, Hornsgatan 29,
Sthlm (öppet ti-fr 12-18, lö10-14) senast den 14 december.
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T-shirts från SD-Norrköping! På ryggen står det "Svenska skattemedel åt svenska behov forst" i blått. På framsidan står det "Rör inte
mitt land" och "Sverigedemokraterna 1991" i blå-gult. Kontakta Norrköpings avd. for mer information. SD-Norrköping, Box 9015, 600 09
NORRKÖPING (100 kr) Tel 011-146872, Fax 011-144761.
SD-Örebro har tryckt upp motivet "Sverige - fädernesland" (den tecknade bilden samt tex~ i gult tryck) på snygga steI)tvättade blå jeansskjortor. Kontakta SD-Orebro for information. SD-Orebro, Box 526, 701 50
ÖREBRO. Tel 019-240517. Pris 180 kr

..

SD-Orebro samlade sig till
stormöte den 11 november.
~D-avdelningen i
Orebro brukar betecknas som en
hårt arbetande avdelning. De kämpar
med f1ygbladsutdelningar,
affischering och medlemsvärvning.
Hårt arbete brukar ge
resultat och det visade
sig när SD-Örebro hade Örebroarna slöt upp for att lyssna till SD's
kallat till möte att det representanter.
kom över 50 personer,
en stor del av dem pesnionärer som svikits av
socialdemokratin.
Men
där fanns även en hel
del yngre och medelålders formågor. Riksorganisationen hade sänt
ut ett par representanter, bl a Anders Klarström som beskrev våra
paroller i den kommande valrörelsen.

o

SPRID VART BUDSKAP!
Affischera, dela ut flygblad, sätt upp klistermärken!
Flygblad - Best nr F9, 100 st Pris 45 kr.
Klistermärken - Best nr SD1, 100 st Pris 60 kr.
Mfischer - Best nr A07 +A06, 100 st 250 kr.

"Siste svensken ..." och "indianerna"
De mycket efterfrågade bildekalema i maxiformat finns
nu i lager. De har texten "Siste svensken tar flaggan med
sig", Bestnr D52, Pris 30 kr. "Indiandema stoppade inte invandringen ...Nu lever de i reservat" har Bestnr D53. Pris
30 kr/st!

BSS
TRE TIMMAR SD
Best nr: V4. Pris 175 kr

250 sidor. Pris 150 kr
Best nr: S30

Svensk flyktingpolitik,
en kritisk betraktelse.
Av professor Göran Englund
och direktör John Wilthorn
Best nr: S21. Pris 30 kr

I denna bok avslöjas etablissemanget
och massmedia
som förtryckare
och åsiktspoliser.

Rel:istrerinl: för riksdal:svalet!
Nu går vi ut med listor för att Sverigedemokraterna
skall bli registrerat i riksdagsvalet. Om Du får en sådan lista tillsammans
med denna bulletin, vore det bra om Du skriver under den och
försöker värva så mån2a som möili2t att skriva under innan du
skickar in den till oss. Skicka in den senast den 15 januari. Qm
Du inte har fått en sådan lista. rin2 vår växel 08-641 20 11 och
beställ en om2ående. OBS! Detta är mycket viktigt!!!
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TAVLINGEN AVGJORD
Deni början av året utlysta tävlingen om partisymbol är nu
avgjord. Vid ett styrelse möte i oktober fastställdes att partiets symbol blir blomman förgätmigej (som också är landskapsblomma i Dalsland).
Vinnare blev Leif Bergman i Uppsala som har vunnit en
livstidsprenumeration på Sverige-Kuriren.

Information om EG
SD har granskat argumenten i EG-debatten och gjort en sammanställning av dessa. EG är ett av de största hoten mot varje suverän nationalstat och dessutom förefaller EG att bli såväl en politisk som militär
union som har för avsikt att motarbeta varje form av nationellt oberoende. De få uttalade EG-motståndare som finns i riksdagen har sett en
EG anslutning som det största ingreppet i svensk politik sedan Gustav
Vasas reformation. Precis som när invandringspolitiken i smyg klubbades i genom riksdagen försöker mäktiga EG-förespråkare skynda på
regeringen att söka medlemsskap så att den svenska opinionen inte
hinner se vilken katastrof en EG-anslutning innebär. Skicka 10 kr i ett
kuvert och begär "SD's EG-blad".
_
Sverige demokraterna, Box 20085, 10460 STOCKHOLMDu som bor i Stockholmsområdet, lyssna på Sverigedemokraterna i
Stockholms närradio, 88 mhz, varje lördag kl 14.00 - 15.00. Bor Du utanför Stockholm kan Du skicka oss en femtiolapp och be om en provkassett från våra fina närradiosändningar.

Nya medlemskort. Från och med omgående så erhåller alla som betalar sin medlemsavgift nya medlemskort. De är blågula med uppdaterade adressuppgifter. Mycket snyggt säger de som sett kortet..

FORNYA MEDLEMSAVGIFTEN!
Du som FÖRNYAR medlemsavgiften mellan l -31 december får som extra bonus en fin dekal.
(Eftersom vi har så många olika dekaler, kan vi inte utlova
någon speciell sort, utan det blir någon av de vi har i lager för
tillfället.)

